Eleccions municipals 2015

Quins partits aposten per
la promoció de la pau a Barcelona?
De cara a les eleccions municipals de diumenge que
ve, FundiPau vam enviar als partits polítics 25
propostes per promoure la pau des dels
ajuntaments.
D'una banda, hem parlat amb els responsables de
política municipal de cada partit. En molts casos,
han incorporat en els seus programes marc
compromisos genèrics, en d’altres, alguns de més
concrets sobre els temes de pau. Però atès que en
les eleccions municipals el que compta és el
programa de cada municipi, és difícil fer un balanç
global a nivell de Catalunya o de l’Estat.
Per això, també ens vam adreçar, a través de
membres i amigues i amics de FundiPau, a les
diverses candidatures que es presentaven en moltes
ciutats i pobles. Moltes d'elles ens han fet arribar la

seva adhesió, parcial o total, a les nostres
propostes. A Lloret de Mar, per exemple,
conjuntament amb la Plataforma per la Pau Lloret,
vam organitzar un debat públic amb totes les
candidatures. (Si ets membre d'una candidatura o
has fet arribar les propostes al teu municipi i has
fet un seguiment dels programes que les han inclòs,
ens pots enviar la informació a
municipisxpau@fundipau.org. Gràcies!)
A fi de visualitzar els compromisos per la promoció
de la pau, hem demanat a les 7 candidatures
principals que es presenten a l'Ajuntament de
Barcelona quines, d'aquestes 25 propostes, es
comprometen a impulsar des del Consistori.
Aquí teniu les respostes.

Els partits que es presenten a l’Ajuntament de Barcelona, s’han compromès a impulsar les
propostes de FundiPau des del consistori?
Sí

No

Parcialment

A - Promoció de la cultura de pau i la noviolència

1

Difondre la cultura de pau i la noviolència

2

Adquirir publicacions sobre temes de pau

3

Fomentar la tasca d'educació per la pau a les escoles

4

Batejar carrers amb el nom de persones compromeses amb la pau

5

Pressupostar una aportació econòmica per a la promoció de la cultura de
pau

6

Que la cultura de pau sigui un eix transversal de les polítiques municipals

B - Resolució pacífica dels conflictes al municipi

7

Polítiques per la pau local

8

Afavorir polítiques d’acollida i integració

9

Fer cursos de formació als policies municipals en mediació i resolució de
conflictes

10

Establir serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes

11

Obrir espais de participació ciutadana en la reflexió i presa de decisions
municipal

No han respost
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C- Per la pau, la resolució de conflictes i
el desarmament globals
12

Posicionar-se contra la participació de l’Estat en guerres i accions militars
i reclamar vies pacífiques de solució dels conflictes

13

Ajudar i acollir refugiats i desertors de països en conflicte armat

14

Afegir-se a la xarxa mundial d’Alcaldes per la Pau

15

Adherir-se a campanyes ciutadanes per la pau, el desarmament i els drets
humans

16

Donar suport a l’aprovació d’un tractat de prohibició de les armes nuclears

17

Agermanar-se amb ciutats de països llunyans o en zones de conflicte

D - Per uns municipis desmilitaritzats i desarmats

18

Impedir la instal·lació de fàbriques d'armament o d'equipaments militars

19

No cedir instal·lacions a fires d’armament, ni invitar l’exèrcit en activitats
del consistori

20

Denunciar un eventual trànsit d'armes de destrucció massiva pel municipi

21

Declinar l’assistència als actes de caire militar

22

No promoure ni acollir desfilades militars al municipi

23

En el cas de ciutats amb port, no acollir vaixells de guerra

No autoritzar activitats esportives i lúdiques que simulen la guerra i la
violència
Incloure criteris de respecte a la pau, la solidaritat i els drets humans en els
25
plecs de contractació de serveis
24
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